STWORZYÆ BEZPIECZNY DOM
Pozostawione w szpitalu tu¿ po urodzeniu, czêsto zabrane od rodziców, którzy nie
sprostali rodzicielskim obowi¹zkom. Zarówno niemowlêta, a tak¿e starsze dzieci ju¿
na pocz¹tku wchodz¹ w swoje ¿ycie obci¹¿one ciê¿kimi prze¿yciami. Przestraszone, nie
rozumiej¹ce sytuacji, w której siê znalaz³y. To pocz¹tek wielu historii dzieci, które trafiaj¹ do krakowskich rodzin zastêpczych.
GDY RODZINNY DOM
PRZESTAJE BYÆ BEZPIECZNY
Umieszczenie dziecka poza rodzin¹ z regu³y ma
miejsce w sytuacji, gdy dobro dziecka jest zagro¿one. Forma rodzicielstwa zastêpczego daje szansê na nowe, dobre ¿ycie. Rodzina zastêpcza wychowuje dziecko tak, by zapewniæ mu odpowiednie warunki. Dom rodziny zastêpczej to miejsce,
w którym dziecko nie spotka siê ju¿ z odrzuceniem, alkoholizmem rodziców, agresj¹, czuje siê
bezpiecznie i wie ¿e kto siê o niego troszczy.
Dziecko umieszcza siê w pieczy zastêpczej do
momentu pojawienia siê mo¿liwoci jego powrotu do rodziny, a gdy to nie jest mo¿liwe, do
usamodzielnienia.
 Rodzicielstwo zastêpcze ma ró¿ne formy. S¹
to rodziny zastêpcze spokrewnione, niezawodowe, pogotowia rodzinne, rodzinne domy dziecka
oraz rodziny zastêpcze typu specjalistycznego, do
których trafiaj¹ chore dzieci. Miejski Orodek
Pomocy Spo³ecznej dok³ada wszelkich starañ,
aby dzieci do 10 roku ¿ycia by³y umieszczane
tylko w rodzinnych formach zastêpczych, a nie
w placówkach opiekuñczo-wychowawczych. 
mówi Jolanta Chrzanowska zastêpca dyrektora

Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Krakowie ds. pomocy specjalistycznej.
Liczba rodzin zastêpczych na terenie Krakowa
wzrasta, choæ w dalszym ci¹gu nie odpowiada
potrzebom. Dlatego te¿ ci¹gle poszukiwane s¹
osoby chêtne, które podjê³yby siê pracy jako zawodowa rodzina zastêpcza, osoby, które chcia³yby pomóc dzieciom skrzywdzonym przez los.
By zostaæ rodzin¹ zastêpcz¹ nale¿y kochaæ
dzieci, byæ czu³ym, troskliwym, a zarazem wymagaj¹cym.
JESTEM
RODZIN¥ ZASTÊPCZ¥
Pani Stanis³awa wraz z mê¿em jest zawodow¹
rodzin¹ zastêpcz¹ pe³ni¹c¹ funkcjê pogotowia rodzinnego od 9 lat. W ich rodzinie przez ten czas
znalaz³o miejsce w sumie 23 dzieci. Przyjmuj¹
pod opiekê dzieci w wieku od 0 do 3 lat. Najczêciej niemowlêta pozostawione w szpitalu
przez matki.
 Rola rodzica zastêpczego jest trudna i odpowiedzialna. Razem z mê¿em traktujemy j¹ jako
powo³anie, a nie jako zawód. Opieka rodzica zastêpczego nad takimi dzieæmi wymaga powiêcenia, zaanga¿owania, bezwarunkowej mi³oci oraz
chêci niesienia pomocy.
Oprócz codziennej opieki to: wizyty u lekarzy
specjalistów, szczepienia, rehabilitacja, zajêcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju czy towarzyszenie
dzieciom podczas pobytu w szpitalu.  opowiada pani Stanis³awa.
Ka¿dego dnia opieka
nad dzieæmi wymaga od
nich pe³nej dyspozycyjnoci. Nie s¹ w stanie
wczeniej przewidzieæ
w jakim wieku i z jakimi problemami trafi do
nich dziecko. S¹ codzienne radoci, a tak¿e
problemy, które musz¹
rozwi¹zywaæ na bie¿¹co.
 Opiekujemy siê
dzieæmi przez okres kilku, kilkunastu miesiêcy.
Zale¿ne jest to od szybkoci uregulowania ich
sytuacji prawnej. Do
wszystkich dzieci siê
bardzo przywi¹zujemy.
Traktujemy je jako nasze dzieci lub wnuki.
Rozstania s¹ dla nas
bardzo trudne. Zawsze
pojawiaj¹ siê ³zy w
oczach. Ma miejsce te¿
radoæ, kiedy dziecko
znajdzie rodziców adopcyjnych. Niektórzy z rodziców adopcyjnych

utrzymuj¹ z nami kontakt, przysy³aj¹ zdjêcia
dzieci. Odwiedzamy siê i mamy mo¿liwoæ obserwowania, jak rosn¹ nasi podopieczni. To
wspania³e uczucie  opowiada pani Stanis³awa.
JAK ZOSTAÆ
RODZIN¥ ZASTÊPCZ¥?
Organizacj¹ rodzinnej pieczy zastêpczej w Krakowie zajmuje siê Zespó³ ds. rodzinnej pieczy
zastêpczej w Miejskim Orodku Pomocy Spo-

kowian znajd¹ siê osoby o otwartym sercu, które bêd¹ zainteresowane pe³nieniem funkcji rodziców zastêpczych. Zapraszam do wspó³pracy zarówno tych, którzy nie chc¹c rezygnowaæ z w³asnej pracy zawodowej s¹ gotowi wychowywaæ
dziecko jako rodzina niezawodowa, a tak¿e tych,
którzy pragn¹ realizowaæ siê pe³ni¹c funkcjê rodziny zawodowej czy prowadziæ rodzinny dom
dziecka.

³ecznej. Pracownicy Zespo³u na co dzieñ pomagaj¹ rodzinom zastêpczym. Ich dzia³ania to tak¿e praca z dzieckiem, biologicznymi rodzicami
oraz szkolenie kolejnych kandydatów na rodziny zastêpcze.
 Nale¿y pamiêtaæ, ¿e bycie rodzicem zastêpczym to praca 24 godziny na dobê. Praca, do
której trzeba mieæ powo³anie i któr¹ nale¿y wykonywaæ z sercem  mówi Wioletta Matejczyk
kierownik Zespo³u ds. rodzinnej pieczy zastêpczej Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w
Krakowie.  Mam jednak nadziejê, ¿e wród kra-

Podjêcie decyzji o byciu rodzin¹ zastêpcz¹ nie
jest proste. Zachêcamy jednak do rozwa¿enia takiej mo¿liwoci. Osoby odpowiedzialne, ciep³e,
otwarte, wra¿liwe i kochaj¹ce dzieci mog¹ odnaleæ sens swojego ¿ycia i pokazaæ, ile maj¹ do
zaoferowania innym. Wszystkich zainteresowanych tak¹ form¹ pracy, która mo¿e uczyniæ lepszym ¿ycie dziecka, zapraszamy do kontaktu z
Zespo³em do spraw Rodzinnej Pieczy Zastêpczej
Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej, ul. Pi³sudskiego 29, tel. 12 422 29 94, tel. 12 431
07 15 dz@mops.krakow.pl.

Nowa Huta
miejsce dobre do ¿ycia
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